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AVISEN
NYHEDER OM MILJØ OG ERHVERV

Hvem skal have
miljøtilsyn i 2020?

SIDE 2

Hvem skal have miljøtilsyn
i 2020?
Ifølge lovgivningen skal virksomheder og landbrug modtage miljøtilsyn med en bestemt frekvens.
Ud fra disse frekvenser udarbejder Solrød Kommune hvert år en liste over de virksomheder og
landbrug, der skal have et miljøtilsyn.
Af Mikkel Glargaard, Solrød Kommune

Tilsynslisten er en oversigt over de virksomheder
og landbrug, hvor der er fastlagt miljøtilsyn det
relevante år.

Miljøtilsyn 2020
Virksomhedstilsynene er omfattet af ’Bekendtgørelse om miljøtilsyn’ nr. 1536 af 9.
december 2019. Med denne bekendtgørelse
samles og lovfæstes reglerne for miljøtilsyn på
virksomheder.
Miljøstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at
et godt miljøtilsyn ikke kun handler om kontrol,
men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse. Virksomheder får gennem dialogen i
miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion
og praksis, inden der er tale om en egentlig

Offentliggørelse af resultaterne fra

Oplysningerne bliver offentliggjort i en minirap-

overtrædelse af gældende love og regler.

tilsyn

port, som uploades til miljøstyrelsens portal

Tilsynsmyndigheden skal, ifølge Miljøtilsyns-

Digital Miljø Administration (DMA), hvor man

Når det fungerer godt, kan miljøtilsyn også

bekendtgørelsen, sende tilsynsrapporten til

vil kunne søge en virksomhed frem og genfinde

bidrage til få fokus på ressourceoptimering

virksomheden senest 2 måneder efter, at til-

oplysningerne. Se mere på www.dma.mst.dk.

i virksomheden eller på husdyrbruget og på

synsbesøget har fundet sted og samtidig skal

den måde være værdiskabende. Hos mindre

meddele virksomheden, hvilke oplysninger som

Miljøtilsynene er med få undtagelser omfattet af

virksomheder er miljøtilsynet med til at skærpe

offentliggøres. Offentliggørelsen skal ske senest

brugerbetaling. Det er Miljø- og Fødevarestyrel-

fokus på miljø, mens det for større virksomhe-

4 måneder efter tilsynsbesøget. Punkterne,

sen, som hvert år fastsætter timetaksten. I 2020

der bl.a. er muligheden for gennem dialog at

som minimum skal offentliggøres fremgår af

er taksten 333,22 kr pr time, som opkræves i

forebygge miljøproblemer, der er det centrale.

nedenstående.

november.
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1. Baggrunden for tilsynet.
2. Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt
P-nummer og eventuelt CHR-nummer på
virksomheden eller husdyrbruget m.v.
3. Typen af virksomheden eller husdyrbruget mv.
4. Dato for tilsynsbesøgets udførelse.
5. Hvad der er ført tilsyn med.
6. Om der er konstateret jordforurening, hvis det
er relevant.
7. Om der er meddelt påbud, forbud eller
indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget mv.
8. Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om
egenkontrol, herunder om indberetningen
har givet tilsynsmyndigheden anledning til
at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Med udgangspunkt i de eksisterende regler

• JP Auto ApS

forventer Solrød Kommune i 2020 at komme

• Kifa Værktøj I/S

på miljøtilsyn hos de virksomheder, der er nævnt

• B.A. Industriservice

nedenfor.

• Awilco Multiplex

Listen kan dog ændres i løbet af året. Du vil

• Kommunen foretager en særlig tilsynskampagne med bestemt fokus

• Sloths Auto

blive kontaktet, så vi kan aftale et tidspunkt,

Tilsynslisten 2020

• Skandinavisk Dækimport A/S

hvor vi kan komme og besøge din virksomhed.

Følgende godkendelsespligtige virksomheder

• Solrød Industrilakering I/S

forventes at få et miljøtilsyn i 2020:

• AutoCentrum 1 ApS

Tilsyn vil normalt blive varslet 14 dage før, men

• Solrød Biogas A/S

• Solrød Autocare

kommunen har også mulighed for at lave uan-

• Komposteringsplads, Åsvej 28

• Havdrup Ridecenter A/S

meldte miljøtilsyn.

• Kroghs Flaskegenbrug A/S

• Ib Larsen
Du er velkommen til at kontakte Solrød Kom-

• Saint Gobain Weber A/S

Supplerende tilsyn

munes Team Natur og Miljø, hvis du har nogle

Udover ovenfornævnte er der yderligere en

spørgsmål til miljøtilsyn. Desuden vil kommunen

Herudover forventes følgende virksomheder/

række virksomheder og landbrug, der kan få

løbende oplyse om eventuelle ændringer her

landbrug at få et miljøtilsyn i 2020:

tilsyn i 2020. Du vil typisk få tilsyn, hvis:

i avisen, på hjemmesiden og ved de enkelte

• R.L. Trans Aps.

• Din virksomhed er nystartet

miljøtilsyn.

• Hellco Tools ApS.

• Din virksomhed skal lukke (lukketilsyn)

• Auto Ole ApS.

• Din virksomhed har udvidet eller ændret

• Karlslunde Idrætsforening – KIF Skydebane

• Zarp Danmark ApS
• Sven Ole Jørgensen

aktiviteter
• Din virksomhed giver anledning til klager

Kære landmand

- du kan aflevere sprøjtemiddelrester på Solrød Vandværk
Hvis du har landbrug i Solrød Kommune og
ligger inde med rester af sprøjtemidler kan
du aflevere dine sprøjtemiddelrester her:

Solrød Vandværk
Engvangen 14
2680 Solrød Strand

Mandag – torsdag  kl. 8.00 – 16.00
Fredag 
kl. 8.00 – 12.30
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Bør min virksomhed sortere
plast til genanvendelse?
Fra marts 2020 skal borgerne i Solrød sortere plast ud til genanvendelse.
Af Mikkel Glargaard, Solrød Kommune

Hvis man ikke allerede gør det, får det sikkert
mange virksomhedsledere til at stille sig spørgsmålet, om man ikke også som virksomhed
bør springe på vognen, og sortere plast ud til
genanvendelse.
Der er sikkert også nogle, der kommer i tanke
om forskellige historier i pressen, som får dem
til at spørge sig selv om det nu også nytter? Er
det ikke kun en lille del som bliver genanvendt
– eller hvordan hænger det sammen?
Plast er en fantastisk opfindelse. Der er hundreder af forskellige plasttyper og de fleste desuden
i forskellige varianter. Plast er et materiale, som
vi nødigt ville undvære eller måske slet ikke kan
anvende i et moderne samfund. Plast er imidlertid fremstillet med udgangspunkt i olie, så når
det bliver brændt dannes der CO2.
Og selv om man i større udstrækning skulle be-

sat af flere plasttyper, som ikke kan adskilles,

Producentansvar på emballage

gynde at lave plast af olie fra planter, vil der sta-

og derfor ikke genanvendes.

Producenter af emballager og andre plastpro-

dig blive dannet CO2 ved afbrænding, ligesom

dukter skal allerede i deres design og valg af

der vil blive stor konkurrence om dyrkbar jord.

Som almindelig forbruger kan vi ikke se, om den

plasttype tænke på, at materialet skal kunne

Derfor bliver vi i de kommende år blive nødt til

ene eller den anden kødbakke er genanvende-

genanvendes. Mange er i gang, og flere vil blive

at arbejde for, at en stadigt stigende mængde

lig, så derfor må vi indtil videre acceptere, at

tvunget til at tænke tanker, når Danmark om

af den plast som vi bruger, kan og skal gen-

det hele køres til sortering, og at en del derfor

et par år implementerer EU-krav om producent

anvendes.

sorteres fra.

ansvar på emballage.

Bliver plast genanvendt?

For nogle virksomheder er deres plastaffald lige

Sorterings- og genvindingsindustrien skal også

Men er det ikke rigtigt, at kun en lille del af

så blandet som det husstandsindsamlede plast,

fortsat udvikle deres teknologier, så stadig mere

det indsamlede plast reelt bliver genanvendt?

men mange virksomheder har i virkeligheden

plast kan sorteres ud til genanvendelse.

Svaret er både ja og nej, men svaret er også, at

noget meget mere homogent plastaffald, som

det stadigt giver god mening at sortere plast ud

derfor også typisk er nemmere at sortere og

Som private borgere og som virksomheder skal

til genanvendelse.

genanvende.

vi fremme plastgenanvendelsen ved at samle og
aflevere til genanvendelse. Så vi må indtil alt
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For at plast kan genanvendes, skal plasttyperne

Vi skal se på plastgenanvendelse som en rejse,

plast er designet til genanvendelse leve med, at

sorteres i rene plasttyper. Nogle plastprodukter,

hvor vi kun lige er startet og, hvor mange skal

noget sorteres fra til energiudnyttelse.

fx. en del plastbakker til fødevarer, er sammen-

bidrage, inden vi kommer i mål.

Ny Lovgivning

§ §§ § §§

Klimalov
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har
den 26. februar 2020 fremsat forslag til lov
om klima. Forslaget er sat på dagsorden til
1. behandling i Folketinget den 12. marts
2020. Lovforslaget bygger på en aftale mellem
alle Folketingets partier med undtagelse af
Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Partierne
blev enige om, at Danmark skal arbejde aktivt

Udkast til Bekendtgørelse om visse

Lovforslag om digital håndhævelse af

for Parisaftalens mål om at holde den globale

krav til emballager

miljøzoner

temperaturstigning nede på 1,5 grader. Aftale

Udkastet til bekendtgørelsen fastsætter en mini

Et lovforslag om digital håndhævelse af mil

parterne blev enige om, at Danmark skal have

mumspris på 4 kr. for bæreposer, som udleveres

jøzoner i byerne har til formål at stramme

en bindende klimalov med et mål om 70 pct.

på salgssteder for varer eller produkter (§ 12).

håndhævelsen i miljøzoner ved at indføre auto

reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i

Bekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med

matiseret kontrol baseret på digital aflæsning

forhold til 1990 og et langsigtet mål om klima

vedtagelsen af lovforslaget om forbud mod

af nummerplader.

neutralitet senest i 2050 og med 1,5 graders
målsætningen for øje.

gratis udlevering af alle bæreposer med hank,
samt bæreposer af plastik med og uden hank.

Det fysiske miljøzonemærke i forruden afskaf
fes, og kontrollen baseres fremover på digital

Lovforslaget indeholder klimamålene fra aftalen

Ud over at fastsætte minimumsprisen er der

aflæsning af nummerplader sammenholdt med

mellem partierne, og lovforslaget indeholder

også foretaget ændringer i flere af bekendtgø

oplysninger i Køretøjsregisteret (DMR).

en mekanisme for fastsættelse af delmål.
Mekanismen medfører, at den til enhver tid sid

relsens definitioner, så disse er i overensstem
melse med det reviderede emballagedirektiv fra

For at sikre en målrettet opgaveløsning foreslås

dende regering hvert femte år skal fastsætte et

2018. Dette er bl.a. definitionerne på "bortskaf

det, at Miljøstyrelsen tildeles en del af ansvaret

delmål med et tiårigt perspektiv. Et nyt delmål,

felse", "genbrug" m.fl.

for håndhævelsen, herunder muligheden for

der fastsættes, må ikke være mindre ambitiøst

at udsende administrative bødeforelæg. I de

end det seneste fastsatte mål. I forbindelse med

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft d.

første tre måneder efter 1. juli 2020 udsendes

regeringens kommende klimahandlingsplan i

1. juli 2020. Krav om opkrævning af minimums

advarsler i stedet for bødeforelæg til køretøjer

2020 sættes et delmål for 2025. Delmålene

prisen træder i kraft d. 1. januar 2021, samtidig

uden partikelfilter, der bliver observeret i miljø

fastsættes efterfølgende ved lov.

med lovens forbud mod gratis udlevering af

zonerne.
Der knyttes en handlepligt til klimalovens mål

plastposer.
Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

§

Der indføres en undtagelse for Euro 5-lastbiler

sætninger om 70 pct. reduktioner i 2030, det

og busser, der opfylder Euro 5-normen. Undta

langsigtede mål om klimaneutralitet i senest

gelsen gælder også for EEV-køretøjer (Environ

2050 samt delmål, som fastsættes af oven

mentally Enhanced Vehicle). Disse køretøjer

stående mekanisme. Handlepligten indtræder,

omfattes dermed to år senere end hidtil.

hvis det ikke kan anskueliggøres, at klimalovens
mål nås.

Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.
Ved lovforslaget styrkes Klimarådet og udvides
Kilde: Miljøstyrelsen

fra seks til otte medlemmer. Samtidig styrkes
rådets uafhængighed ved, at rådet selv vælger
ny formand, næstformænd og medlemmer. I
tilknytning til klimarådet etableres et klimadia
logforum med repræsentanter fra brancheorga
nisationer, tænketanke, grønne organisationer,
arbejdstagerorganisationer og ministerier.
Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
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Kort nyt
National affaldsplan afventer klimapartnerskaber
Danmarks næste nationale affaldsplan skal bl.a.

Regeringen forventer, at klimapartnerskaberne

sortering af husholdningsaffald komme i høring

løfte genanvendelsen via mere ens sortering og

blandt andet vil pege på vigtige tiltag til at ned

senere på året, efter klimapartnerskaberne har

indsamling af affald over hele landet.

bringe klima- og miljøbelastningen fra affald.

præsenteret deres anbefalinger.

Regeringen ønsker at inddrage disse anbefalin
Regeringen har igangsat en række klimapart

ger i arbejdet med den nationale affaldsplan.

nerskaber, herunder et partnerskab om affald,

Derfor vil den nye nationale affaldsplan, en

vand og cirkulær økonomi, som skal afrappor

revision af affaldsbekendtgørelsen samt de

tere sine anbefalinger til regeringen i marts.

branchefælles standarder for indsamling og

Kilde: Miljøstyrelsen

Ny natur- og miljøpolitisk redegørelse
Den natur- og miljøpolitiske redegørelse be

maforandringer, natur og biodiversitet, natur

skriver de seneste års politiske initiativer på

ressourcer, miljø og sundhed samt produktion,

natur- og miljøområdet.

forbrug og affald.

Redegørelsen er udarbejdet af Miljø- og Føde

For hvert afsnit redegøres kortfattet for udfor

vareministeriet og beskriver større udvalgte

dringer på området samt for større politiske

initiativer inden for natur- og miljøpolitikken

initiativer, der har betydning for natur og miljø.

fra 2015 og frem til den nuværende regerings

Listen over initiativer udgør ikke en udtømmen

tiltrædelse.

de liste over politiske initiativer på natur- og
miljøområdet.

Redegørelsen er opbygget omkring de samme
temaer, som den nye digitale Miljøtilstandsrap

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

port - miljøtilstand.nu - for at koble tilstands
beskrivelserne med de væsentligste politiske
initiativer. Temaerne er: Arealanvendelse,

Natur-og Miljøpolitisk redegørelse.

luftforurening, vandforsyning, vandmiljø, kli

Miljø- og Fødevareministeriet, februar 2020.

Import og eksport af affald
EU-forordning nr. 660/2014 pålægger med

Planen beskriver, hvordan og på hvilken bag

Planen er en revurdering af en tidligere plan fra

lemslandene at udarbejde en plan for tilsyn

grund, Miljøstyrelsen fremover vil gennemføre

2017 og gælder fra den 1. januar 2020.

med affaldstransport, herunder import og

tilsynsopgaverne. Miljøstyrelsens aktiviteter på

”Plan for tilsyn med import/eksport af affald

eksport af affald.

området inkluderer bl.a. tilsyn med klassifice

2020-2022, Orientering fra Miljøstyrelsen nr.

ringen af affaldet samt administrativ og fysisk

41. januar 2020”.

Miljøstyrelsen har opdateret den danske plan

kontrol med import, eksport og transit af affald.

for tilsyn med import og eksport af affald. Pla

Kontrollen sker i tæt samarbejde med kommu

nen er gældende for årene 2020-2022 og skal

nerne, politiet og SKAT.

sikre, at affald behandles korrekt af godkendte
virksomheder.
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Kilde: Miljøstyrelsen

Udslip af GMO til miljøet
Hvis der sker udslip af genmodificerede orga

betyder, at Miljøstyrelsen altid skal kontaktes i

Yderligere informationer om beredskab, samt

nismer fra en virksomhed, skal Miljøstyrelsen

forbindelse med et udslip, så snart det konsta

kontaktperson i forbindelse med udslip, kan

straks kontaktes telefonisk.

teres. For at sikre korrigerende foranstaltninger

findes på: https://mst.dk/erhverv/genteknologi/

kan træffes, og miljømæssige konsekvenser så

beredskab-i-forbindelse-med-udslip-af-gene

Miljøstyrelsen er beredskabsmyndighed i for

vidt muligt undgås, skal kontakten foregå

tisk-modificerede-organismer/

bindelse med udslip af GMO til miljøet. Det

telefonisk.

Kilde: Miljøstyrelsen, www.mst.dk

Rapport om biobaseret og bionedbrydeligt plast i Danmark
Biobaseret og bionedbrydeligt plastik udgør

bl.a. være produkter, hvis anvendelse

fortsat en lille del af det samlede plastikforbrug.

gør, at de er svære at indsamle. Det

Eunomia har for Miljøstyrelsen gennemført et

kan være produkter som haglskåle

studie af den nuværende status for biobaseret

fra jagtpatroner, afdækningsfilm til

og bionedbrydeligt plastik. Studiet bygger vide

fx landbrug eller beskyttelse af nye

re på en tilsvarende kortlægning, som Eunomia

træer.

har udført for det norske Miljødirektorat.
Bio-based and Biodegradable Plastics
Rapporten er første skridt i forhold til at

in Denmark, Market, Applications,

kortlægge, hvor der kan være mulige anven

Waste Management and Implications

delsesmuligheder for bionedbrydelig plastik

in the Open Environment, Environ-

for at nedbringe klima- og miljøpåvirkninger

mental Project No 2125, 2020

ved forbrug af fossilt baseret plastik. Det kan

Kilde: Miljøstyrelsen

Energieffektivisering
Energieffektivisering spiller en væsentlig rolle

sparelserne udgør ca. 6 pct. af de deltagende

lade sig repræsentere af fx en brancheorgani

i den grønne omstilling og er samtidig en

virksomhedernes årlige energiforbrug i 2017.

sation, som forhandler aftaleforpligtelser med
Energistyrelsen og løbende koordinerer indbe

rigtig god forretning for virksomhederne. Det
er konklusionen fra de foreløbige resultater

For at være med i ordningen skal de tilskuds

retninger m.m. på vegne af virksomhederne.

af den såkaldte aftaleordning til el-intensive

berettigede virksomheder bl.a. effektivisere

Plastindustrien og Danske Tegl har benyttet sig

virksomheder, hvor virksomhederne modtager

deres energiforbrug ved at implementere

at dette og har indgået en ny aftale med Energi

tilskud til lempelse af PSO-betalingen, hvis de

energiledelse og gennemføre et antal særlige

styrelsen. Erfaringerne fra forrige aftaleperiode

indgår aftale med Energistyrelsen om energi

undersøgelser, som har til formål at identificere

viser, at brancheorganisationernes vidensdeling

effektivisering. For 7 ud af 10 projekter har

yderligere energieffektiviseringstiltag.

blandt virksomhederne gavner virksomhederne.

Modydelsen for at indgå en aftale om energi

De to brancher, Plastindustrien og Danske

effektivisering er tilskud til en delvis dækning

Tegl, som har indgået nye brancheaftaler med

af virksomhedernes PSO-betaling.

Energistyrelsen har i første aftaleperiode samlet

virksomhederne tjent investeringerne hjem i
løbet af fem år.
Siden 1996 har Energistyrelsen indgået aftaler

reduceret energiforbruget med godt 35.500

om energieffektiviseringer med både store og
79 virksomheder i Danmark er omfattet af den

MWh eller ca. 9.000 tons CO2 reduktion sva

nye aftaleperiode fra 2018-2020. Det drejer sig

rende til omkring 1.600 typiske enfamiliehuses

Resultaterne fra en analyse af aftaleordningen i

bl.a. om brancher inden for cement, kalk, tegl,

energiforbrug i 2018.

perioden 2015-2018 omfatter 80 virksomheder

papir, pap og plastprodukter m.m.

små, el-intensive virksomheder i Danmark.

og viser, at ordningen førte til 852 energispare

Læs mere om ordningen på Energistyrelsens

projekter med en samlet besparelse på 333.500

I stedet for at en virksomhed indgår en aftale

MWh/år, svarende til ca. 73.300 tons CO2. Be

direkte med Energistyrelsen, kan virksomheden

hjemmeside, https://ens.dk.
Kilde: Energistyrelsen
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Designguide fra Plastindustrien
Alt for meget husholdningsplast ender i dag i
danskernes skraldespande som værdiløst affald.
Det har fået ’Netværk for cirkulær plastembal
lage’, som bl.a. består af repræsentanter fra
Arla Foods, DTU Food, Plus Pack, Københavns
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening
og Plastindustrien, til at udvikle ’Designguide –
Genbrug og genanvendelse af plastemballage
til de private forbrugere’.
Plastaffald skal anerkendes og behandles som
en værdifuld ressource frem for nytteløst skrald.
Derfor skal der designes emballageløsninger,
som fra start er tiltænkt genbrug og genanven
delse, så emballagens eller materialets egenska
ber og værdi fastholdes i et cirkulært kredsløb.
Ambitionen er at få plasten væk fra naturen
og ud fra forbrændingsanlæggene – og gøre
Danmark til et foregangsland inden for cirkulær
genbrug og genanvendelse af plastemballage.
Kilde: Plastindustrien, https://plast.dk/

Bilejere bruger ulovlige kølemidler
I en række stikprøvekontroller har Miljøstyrel

professionelle, men den er ulovlig til private. En

2017. Kølemidlet blev introduceret i begyndel

sen fundet ulovlige kølemidler, som er solgt til

almindelig bils airconditionanlæg kan indeholde

sen af 1990’erne, og fra 1994 var det standard

private. Midlerne er solgt i ulovlige engangsbe

ca. 700 gram R134a. Det svarer til ca. 1.000 kg

i alle bilers A/C-anlæg. Der vil derfor være biler

holdere og indeholder den skadelige klimagas

CO2 med hensyn til virkning på klimaet.

med A/C-anlæg til R134a i omløb i mange år

R134A, som er en 1400 gange kraftigere

fremover.

klimagas end CO2, og dermed bidrager den til

Miljøstyrelsen har beslaglagt 67 ulovlige en

globale opvarmning, når den slipper ud.

gangsbeholdere solgt til private via nettet.

I nye biler anvendes det mindre klimaskadelige

R134a er et meget anvendt kølemiddel og

kølemiddel R1234yf.

R134a er ikke ulovlig, hvis gassen håndteres af

benyttes i de fleste biler produceret før 1. januar

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Danmark ønsker lavt cadmiumindhold i kunstgødning
Danmark vil påberåbe sig miljøgarantien over

miljøgarantien hidtil kun brugt fire gange af

Den nuværende grænseværdi på 48 mg

for EU for at fastholde stramme danske regler

Danmark. Miljøgarantien henviser til artikel

cadmium pr. kg fosfat er fastsat i en dansk

om tungmetallet cadmium i handelsgødning,

114 i Traktaten om Den Europæiske Unions

bekendtgørelse fra 1989 om cadmiumindholdet

når EU i 2022 indfører nye fælles regler på

Funktionsmåde (”Lissabontraktaten”).

i handelsgødning, som anvendes i landbruget.
EU’s nye harmoniserede grænseværdi bliver

området.
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EU har hidtil ikke haft fælles grænseværdier

på 60 mg cadmium pr. kg fosfat og træder i

Miljøgarantien tillader EU’s medlemslande at

for cadmium i gødningsprodukter, og Dan

kraft i 2022.

beholde eller indføre nationale regler på visse

mark stemte imod de nye EU-regler, da den

områder på trods af EU-regler om harmoni

kommende EU grænseværdi er højere end den

sering. Siden Danmarks indtræden i EU er

eksisterende danske grænseværdi.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Klimaet og jorden kalder
Solrød Kommune samarbejder med privat aktør om at hjælpe de små og mellemstore virksomheder
til grøn vækst.
Af Marie Johansen, Clean Cluster

Udover at hjælpe virksomhederne med at
overholde lovgivningen, sætter vi i år fokus

Hvad får din virksomhed ud af at

Hvad er en grøn forretningsplan?

deltage?

En forretningsplan er en opsætning af typisk fle-

• En gratis screening af hvilke potentialer din

re senarier, hvor en rådgiver undersøger kendte

virksomhed har, for at blive mere grøn

teknologier og regner på, om det kan betale
sig at ny-investere – hvilken tilbagebetalingstid

på at hjælpe virksomheder med at få en gratis

• En konkret grøn forretningsplan udarbejdet af

screening for potentialer, hvor det bliver under-

uvildige rådgivere, som beregner, om det kan

søgt om virksomhederne kan reducere energi,

betale sig at investere i grønne løsninger – om

råvarer, vand, affald. Hvis der er grundlag for

der vil være en fornuftig tilbagebetalingstid

Herudover er det også en undersøgelse og skøn

at få regnet på, om det kan betale sig økono-

på eventuelle investeringer

af vækst for virksomheden indenfor 2 år, samt

misk at foretage investeringer, får virksomhe-

• Input til markedsføringsplan

hjælp til at opsætte en projektplan, omkring evt.

derne tilbudt en gratis rådgiver, som regner

• Udvikling af nye forretningsmæssige poten-

udvidelse af produktionen i forhold til mersalg

på, om det kan betale sig, samt hvor mange

tialer, som kan have en CO2 reducerende

af nye grønne løsninger/produkter, ansættelse

tons CO 2 de medvirker til at reducere. En

effekt enten på egen virksomhed, eller hos

af flere medarbejdere m.m.

såkaldt grøn forretningsplan. Alle midlerne

kunden eller leverandøren.

der vil være.

• Professionel branchekyndig konsulentydelse

Planen kan indeholde forløb, hvor medarbejdere

som ser på virksomhedens energi- og ressour-

oplæres til at holde orden og systematik (lean),

Der vil desuden være mulighed for at få imple-

ce anvendelse samt restprodukter herfra, med

sådan at fejlproduktioner og udsmid minimeres i

menteringsstøtte til investeringer efterfølgende

nye øjne

en procesvirksomhed. Det kan også være forløb,

kommer fra EU.

den grønne forretningsplan.

• Tilskud til implementering af en grøn forretningsplan

hvor medarbejdere lærer at lave mere ”grøn”
mad, og ændre arbejdsgange i et køkken.
Fortsættes side 10

}
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Nemmere hverdag og
bedre bundlinje
Mere tid i hverdagen og bedre bundlinje. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er netop
hvad Greve-Solrød Erhvervsservice i samarbejde med Erhvervshus Sjælland tilbyder selvstændigt
virksomhedsdrivende i Solrød Kommune. Det sker via en række af kurser, der giver deltagerne konkrete
værktøjer til at omsætte forretningsstrategien til konkrete initiativer.

”I Solrød Kommune har vi et ønske om at skabe

3 intense dage, der giver overblik

de bedste rammer for virksomhederne. Vi mø-

RaketVækst forløber over tre dage, hvor del-

Work smarter – not harder. Den sætning har de

der ofte små og mellemstore virksomheder, der

tagerne bliver indkvarteret på et kursussted

fleste af os nok hørt før, men det kan være svært

oplever meget pres i hverdagen uden at kunne

væk fra deres vante omgivelser. Det bliver tre

at gennemskue, hvordan man gør det i praksis.

se det på bundlinjen. Det vil vi gerne ændre på,

dage, hvor virksomhedernes forretningsplaner

Netop dét er derfor omdrejningspunktet, når

og vi tilbyder derfor RaketVækst forløb i maj,

bliver udfordret, og der arbejdes med mål-

forløbene ONE DAY og RaketVækst løber af

som sætter fokus på at optimere virksomheder-

sætning, handlingsplan og eksekvering. Hos

stablen i foråret.

nes forretningsgange”, fortæller Eva Wendt,

Greve-Solrød Erhvervsservice håber man, at

Koordinator Erhvervs- & Virksomhedsservice.

kurset kan fungere som et kærligt puf i retning

Af Greve-Solrød Erhvervsservice

}

Fortsat fra side 9

Indkøb af ny produktionsmaskine, som har
mindre elforbrug og mindre spild af råvarer.
Det kan også være input fra en kunde/leverandør, hvor virksomheden regner forskellige
senarier ud, hvor der i et tilbud både kan
opsættes CO2 reducerende og prismæssige
forskellige bud på en leverance til en kunde.
Og hvad det kommer til at betyde økonomisk
igennem en projektplan for den virksomhed,
som modtager planen.
Levetidsforlængende produkter vil ligeledes
kunne være en del af en plan. Det kan være
mulighed for adskillelse efter endt brug, repa-

Desuden arrangerer vi events, hvor virksomheder nemmere kan etablere samarbejder over hele produktets værdikæde. Virksomheden skal imidlertid kunne bidrage med tid i stedet for kontanter og være
motiveret for grøn vækst.
Din virksomhed kan være alt fra en produktionsvirksomhed, butik, industrikøkken, vognmand, bygge
virksomhed, trælast, campingplads, varmeværk m.m. – blot du hører under små- og mellemstore
virksomheder (SMV’er).
Planen vil tage udgangspunkt i din virksomheds mulighed for vækst, men CO2 reduktionen kan ligeså
vel ligge hos kunden eller hos leverandøren. Derfor vil der også være tilbud om fælles grønne planer, da
virksomheder ofte vil være afhængig af pris og produkt fra enten kunder eller leverandører.

ration, ændring af materialet m.m.

CLEAN hjælper derfor virksomhederne med at finde hinanden og lave fælles planer. En plan kan også
være et samarbejde med en kommune eller en forsyningsvirksomhed.

Læs mere her https://www.cleancluster.dk/

Projektet er finansieret af EU og støttet af regionerne.

cleangreenplan/
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OM PROJEKTET
CLEAN Green Plan (CGP) er et projekt som kører over hele landet finansieret af EU midler uden loft for
støttemidler til den grønne forretningsplan, og med 30 % i tilskud til implementeringsstøtte med et loft.
Særligt i region Sjælland har vi et ekstra fokus, og vi tilbyder derfor også særligt iværksættere hjælp
med at få forretningen i gang.

HVAD KRÆVER DET AT DELTAGE?
Din virksomhed skal være i kategorien små- og mellemstore virksomheder med højst 250 medarbejdere
og en omsætning på maks. 50 mio. euro, eller en balance på maks. 43 mio euro. Du skal have mod på
at udvikle jeres forretning til at blive mere grøn i bred forstand.

møde med en af forretningsudviklerne. Men
den egentlige baggrund for Kenneths tilmelding
til RaketVækst var et ønske om at få mere tid til
selv at tage nye opgaver. Et af målene var derfor
En af de kommende
deltagere på forårets
RaketVækst forløb er
Allan Horsdal, der ejer
Celcius Nordic ApS i
Solrød.

at komme hjem med redskaber til uddelegering
af opgaver til hans medarbejdere.
”Jeg har fået nogle rigtig gode redskaber og
indspark til, hvordan jeg bliver bedre til at uddelegere opgaver til mine medarbejdere, og det
har vi haft stor succes med. Medarbejderne har

af at gentænke og optimere virksomhedernes

lingsplan”, fortæller Kenneth R. Jønsson fra

taget positivt imod de nye tiltag, de er glade for

forretningsstrategi.

Rota-Stans A/S i Karlslunde.

at have fået mere ansvar, og det har ført til større
ejerskab”, siger Kenneth R. Jønsson og slutter:

”Formålet med kurset er at udfordre deltagerne

Ved forløbets afslutning stod Kenneth R. Jøns-

og give dem helikopter-overblikket. Vi falder

son med et nyt strategiudkast, en handlings-

”Alt i alt har RaketVækst været en positiv og

alle hurtigt ind i vante rutiner og ”det vi plejer

plan, ny revisor og en aftale om et opfølgende

udbytterig oplevelse.”

at gøre”. Mange glemmer også at revurdere
deres målsætninger og strategier i takt med,
at virksomheden vokser, og så kan det hele
pludselig virke meget uoverskueligt, for hvor
skal man lige starte”, siger Eva Wendt.

Forventningsfulde deltagere
En af de kommende deltagere på forårets
RaketVækst forløb er Allan Horsdal, der ejer
Celcius Nordic ApS i Solrød, og han har høje

RAKETVÆKST
RaketVækst er et praktisk orienteret tredagsforløb, der giver dig mulighed for at se din virksomhed med
nye øjne og giver dig helikopter-overblikket.
På forløbet arbejder du helt praktisk med, hvordan du optimerer dine arbejdsgange, så du får mere luft
i hverdagen og samtidig forbedrer bundlinjen - fx ved at arbejde med konkrete handlingsplaner.
Undervejs i forløbet vil du blive udfordret af dygtige forretningsudviklere, få sparring, arbejde tæt sammen
med andre ejerledere, samt få nye idéer og opbakning til at føre dem ud i livet.

forventninger til forløbet.
”Det er altid spændende at få andres input på
det, man arbejder med til hverdag, og jeg ser
frem til en masse sparring med både konsulenter og andre virksomhedsejere”, siger Allan
Horsdal, og fortsætter:
”Helt konkret håber jeg på at få nogle gode
værktøjer til at optimere den interne styring af
virksomheden og dermed få en bedre bundlinje.
For selvom vi har en god virksomhed i dag, kan
vi jo altid blive bedre.”

Læs mere om RaketVækst her: https://erhvervscentret.greve.dk/om-os/nyheder/raketvaekst-ambitoes-forretningsudvikling/
ONE DAY
ONE DAY er – som navnet antyder – et endagsforløb der sætter fokus på, hvordan du kan målrette din
salgsindsats og derigennem få en bedre bundlinje.
I løbet af dagen kommer du til at arbejde med kundeoplevelsen, salg og markedsføring, ligesom du får
hjælp til at udarbejde en konkret 4-ugersplan. Der vil være rig mulighed for individuel vejledning fra
konsulenterne, sparring med de øvrige deltagere, og hele forløbet afsluttes med et opfølgningsmøde
cirka to uger senere.
Du står altså tilbage med en skærpet forståelse af salgsarbejdet og en konkret handlingsplan, der under
støtter vækst og en styrket bundlinje i din virksomhed.
Læs mere om ONE DAY og tilmeld dig her: https://erhvervscentret.nemtilmeld.dk/149/

Gode erfaringer fra Region Sjælland
RaketVækst forløbene kører i hele Region Sjælland, og de har skabt gode resultater for både
små og mellemstore virksomheder.
”RaketVækst har været et hårdt, men spændende forløb, hvor jeg virkelig blev udfordret.
Netop ved at blive udfordret fik jeg samlet og
konkretiseret mine tanker, som jeg samtidig

FLERE OPLYSNINGER
• Kitt Ambæk Henriksen, Erhvervskonsulent, Greve-Solrød Erhvervsservice:
Mobil: 2532 9482, mail kah@greve.dk
• Eva Wendt, Koordinator Erhvervs- & Virksomhedsservice:
Mobil: 4041 0054, mail ewe@solrod.dk
• Greve-Solrød Erhvervsservice: https://erhvervscentret.greve.dk/virksomheder/erhvervsservice/
Erhvervshus Sjælland: https://ehsj.dk/

fik hjælp til at omdanne til en konkret hand-
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I slutningen af juni blev Virksomhedsguiden lanceret - et helt nyt
digitalt redskab for virksomhederne, der skal give bedre adgang
til vejledning og information om opstart, drift og udvikling af
virksomhed.
Virksomhedsguiden giver indblik i de mest

Virksomhedsguiden har ved lanceringen samlet

relevante virksomhedsrettede love og regler

vejledning på tværs af mere end 16 forskellige

og vejleder om forretningsudvikling. Samtidig

myndigheder og 6 erhvervshuse samt erhvervs-

giver Virksomhedsguiden overblik over de

fremmetilbud fra over 80 erhvervsfremme

tilbud, der udbydes på tværs af den offentlige

aktører.

erhvervsfremmeindsats - lige fra den lokale
erhvervsservice til statens ordninger.

Virksomhedsguiden vil løbende blive opdateret
og videreudviklet for både virksomheder og

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for Virksomheds-

aktører i erhvervsfremmesystemet – alt sammen

guiden, der skal drives som en fællesoffentlig

for at give virksomhederne relevant vejledning

platform, der henvender sig til navnlig iværk-

af høj kvalitet.

sættere og små og mellemstore virksomheder.
Udviklingen af Virksomhedsguiden sker derfor i
tæt samarbejde med kommuner, myndigheder,
virksomheder samt de projekter og program-

Find Virksomhedsguiden her:
www.virksomhedsguiden.dk

mer, der er i erhvervsfremmesystemet.
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